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REVLONISSIMO COLORSMETIQUE™
väritys gel kerma muotoiltu sisältävän hair mask

Revlon Professional toimivalta väri, yhdistettynä pisimmällä hiusten hoito ja kosmeettisia
ainesosia ”on luonut COLORSMETIQUE™ REVLONISSIMO” uusi väritys kerma geeli
muotoiltu kuin Se sisälsi hair mask.
Täydellinen väri ja hiukset kauniisti syöttää.
Ominaisuudet ja edut:
• vivahde belle ”luotettava ja kestävä;
• exclusive kaava värjäys väritulokset, joka edelleen houkutteleva vasta seuraavan
kertomuksen;
• luonnollisen ilmeen;
• harmaa kattavuus enintään 100 prosenttia;
• suurin kiilto;
• hiukset kahdeksan kertaa kirkkaampi kuin ennen väritys vaalennettu hiusta;
• shinier hiukset hiuksiisi kahdesti;
• kunnioitetaan hiusten oma sekoitus polymeerien Hiustenkuivaaja ja kehittynyt
kosmeettisia molekyylejä hemmotella hoitaa ja suojaavat hiuksia aikana prosessi;
• hiukset kaksi kertaa enemmän vastustuskykyisiä rikkoutuminen kuin ennen värjäystä
Vaalennetut hiukset;
• märkä ja kuiva hiukset helpompi selvittää käyttö käytön jälkeen. Kampa liukuu sulavasti
jopa hiuksia.
• uusi rakenne kermainen ja notkea on helppo sekoittaa ja soveltaa;
• Uusi tuoksu.
Aktiivinen periaatteet:
• ohjaus hapettumista vuosisatainen pigmentit varren karvat;
• erilaisia väriaineita hapettimet, jotka takaavat ihonväri Kromaattisuus yhdenmukaisuus ja
intensiteetti;
• avattu väriaineet C5, jotka lahjoittavat kauneus ”vilkkaus ja ylevä intensiteetti;
• Uusi molekyyli valaisee kaksitoiminen peili vaikutus kestää pitkään;
• hyaluronihappo, joka on ihon kosteuttava;
• soija proteiinien, jotka ravitsevat ”uudistaa ja valmistaa ja vastaanottaa hiusten väri
olosuhteissa;
• seoksen aineet hoitoon hiukset hiukset kynsinauhoja luotettavuuden varmistamiseksi ja
tiivistys hyvin vinkkejä etsiä, joka on hoitanut.
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sävyt: kimppu kirkkailla väreillä ja monipuolinen 95 kauneus.
käyttötapa: sekoitus suhde on 1 + 1. 5:60 ml 90 ml + väri Creme peroksidi = 150 ml.
Ensimmäisen hakemuksen hiuksiisi valotusaikaa on 20 min. pituudet ja vinkkejä ja 30 min.
juuret. Uusiutumista: kohdella regrowth 20-25 min soveltaa muille tarpeen jättää 5-10 min.
Yhteensä aika: 30 minuuttia.
Kestävä hiukset: 40 minuutissa.
pakkaus: 60 ml tuubi.
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